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Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 15,  
675 21 Okříšky 

 
Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKŘÍŠKY 11. listopadu 2022 
 
SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 

− soutěžní hudební přehlídka interpretační, instrumentální a autorská, jednotlivců i hudebních formací 
bez ohledu na hudební žánr a styl, ve věkových kategoriích do 20 let 

− soutěž není určena pro žánry rock, folk, country a trampská píseň  

− soutěž bude probíhat v sokolovně Okříšky, podrobné informace Vám rádi zodpovědí organizátoři 
soutěže 

 
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
 
jednotlivci a dua 
  IA instrumentalisté 13 let a mladší (strunné a dechové nástroje, apod.) 
 IB instrumentalisté 14 – 20 let (strunné a dechové nástroje, apod.) 
 ZP zpěvák nebo instrumentalista do 15ti let s doprovodem pedagoga, staršího sourozence 

apod., přičemž doprovod hraje na instrumentální nástroj 
 
 ZKA zpěváci do 10 let (karaoke - half playback, elektronický nástroj apod.) 
 ZKB zpěváci 11 – 14 let (karaoke - half playback, elektronický nástroj apod.) 
 ZKC zpěváci 15 – 17 let (karaoke - half playback, elektronický nástroj apod.) 
 ZKD zpěváci 18 - 20 let (karaoke – half playback, elektronický nástroj apod.) 
 
hudební skupiny, sbory apod. 
 

  VS vokální soubory 20 let a mladší (a cappella)  
VIS vokálně instrumentální soubory 20 let a mladší 

 

− dua, hudební a pěvecká tělesa se zařazují do věkové kategorie dle data narození nejstaršího člena 

− soutěžící interpretují vlastní nebo převzatou tvorbu 

− výjimku počtu skladeb tvoří pásma krátkých lidových písní. Z časových důvodů má pořadatel právo 
měnit tato omezení  

− na technickém zázemí a hudebním doprovodu vystoupení se může podílet neomezený počet osob, i 
dospělých  

− porota však posuzuje pouze výkon soutěžícího  
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− jako doprovod je povolena reprodukovaná i živá hudba  

− hudební doprovod pořadatel nezajišťuje  

− o technických možnostech místa konání je možno se informovat u pořadatele  

− soutěžící se mohou republikového finále účastnit na základě postupu z jednotlivých oblastních kol 
nebo, není-li organizováno oblastní kolo, přímo  

− do republikového finále postupuje z každé kategorie jeden až tři soutěžící  

− o postupujících a jejich počtu rozhoduje porota s přihlédnutím ke klíči, který určí pořadatel 
republikového finále na základě úrovně a obsazení jednotlivých kategorií v republikovém finále  

− soutěž posuzuje porota ustanovená pořadatelem, kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a 
jiných uznáních či oceněních 

− pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat tento soutěžní řád 
 
HODNOCENÍ POROTY 

−  výběr a úroveň skladeb 

− rytmus skladby a jeho dodržování, dynamika 

− úroveň a osobitost zpěvu, intonace, vhodná volba barvy hlasu  

− využití instrumentů, pochopení skladby 

− aranže 

− celkový dojem z vystoupení 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
− je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace 

o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně 
s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, 
že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou 
zodpovědnost 

− sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti 
Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže 

− přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, 
rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného 

− pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu 
 
 
Při half playbacku nebo jiných zvukových podkladů, dodává soutěžící zvukovému mistru v sále záznam 
před začátkem soutěže na velmi dobře a přehledně popsaném CD s očíslovanými skladbami, (nahrávky 
mohou být i ve formátu MP3).  
CD musí obsahovat výhradně soutěžní interpretované skladby.  
 


